
Mulher e mãe
LEIA TAMBÉM

 Conhecendo  
Herculano Pires  

Herculano Pires amava Jesus  
e escreveu um livro baseado nesse 
amor: ”Revisão do Cristianismo”, 
com esclarecimentos sobre  
o desejo que se tem de fazer de 
Jesus um mito e de suas palavras 
dogmas de fé. Página 3.

Infância e Juventude  
Os pais devem buscar contagiar 
as crianças à prática do bem, 
arrebatando-as com a força do 
exemplo, sem desrespeitá-las  
e tratando-as dignamente.  Devem 
habituá-las desde cedo ao exercício 
do bem através do exemplo.  
Página 3.

Evangelho
A fé é um sentimento inato no 
homem, um germe nele depositado 
que fica em estado latente e, pouco 
a pouco, ao longo de suas inúmeras 
encarnações vai eclodindo  
e fazendo crescer. Página 5. 

Assunto em Família
A nossa missão é fazer do lar um 
ambiente de aconchego, para o qual 
queremos regressar todos os dias. 
Um lugar para compartilhar o amor 
e cuidar da dor do outro, onde quem 
aprendeu mais lições ensina para 
quem aprendeu menos. Página 6.

A gravidez é para a mulher a porta de entrada na missão mais importante que é a 
maternidade, quando sentimos que fomos escolhidas para gerar uma vida que o Pai 

permitiu que viesse sob os nossos cuidados. Página 4

Matéria Especial  
O Sr. Aldo Colasurdo é Conselheiro 
Efetivo do IEE e participante desta 
casa desde praticamente sua 
fundação. Continua até hoje nos 
brindando com sua presença em 
algumas atividades e sempre foi 
um colaborador muito ativo deste 
jornal. Ele nos conta parte desta 
história na Página 7.

Crônica Espírita
Somos espíritos em evolução 
constante e vamos alcançar  
a perfeição espiritual, através de 
sucessivas experiências de vida 
usando de nosso livre arbítrio, 
entendido aqui como fator  
de responsabilidade.  Página 6.

Matéria Doutrinária
Os Protetores Espirituais 
estão sempre presentes, 
auxiliando-nos e inspirando-
nos a agir no bem, mas não 
são responsáveis pelas nossas 
escolhas, decorrentes do uso 
que fazemos do nosso livre-
arbítrio.  Página 8.
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Amor e Sabedoria 
O Instituto Espírita de Educação ao longo de seus 70 anos de atividades vem 
oferecendo espaços para todos aqueles que buscam na doutrina espírita 
o caminho para responder às suas questões existenciais e espirituais. Por 
meio dos cursos e atividades coletivas, abrangendo todas as idades desde 
os bebês, o IEE oferece o conhecimento espírita de diversos modos, seja 
pela programação das palestras, cursos ou grupos de estudo. Cada um 
busca uma porta de entrada relativa ao seu momento de vida. 

E a busca do conhecimento é, sem dúvida, um ponto importante  
na caminhada de cada um de nós, porém não é suficiente para  
a nossa transformação integral. É preciso aplicar esse conhecimento  
em nosso dia-a-dia, combinando-o com os preceitos cristãos, 
transformando-o em sabedoria.

Nas palavras de Chico Xavier, “a sabedoria superior tolera, a inferior julga, 
a superior perdoa, a inferior condena. Tem coisas que o coração só fala 
para quem sabe escutar”.

Os exemplos de Jesus nos mostraram a imensa sabedoria que ele usava, 
sinalizando através do seu amor, do seu acolhimento, de suas parábolas, 
o caminho ao reino de Deus. Nestes períodos de dificuldades, somos 
convidados a transformar nossas atitudes construindo esse reino de amor 
em nossos corações.

“Amor e sabedoria são as asas com que faremos nosso vôo definitivo, 
no rumo da perfeita comunhão com o Pai Celestial”, como já nos disse 
Emmanuel.

Que o amor possa ser multiplicado a cada dia, compartilhado com 
sabedoria entre nós e todos aqueles que estão ao nosso lado, que possa 
ser a semente que irá germinar o reino de Deus dentro de nós.

Mauricio Romão
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Herculano Pires escreveu cem livros de valor reconhecido, 
inclusive “O Espírito e o Tempo” escolhido entre os dez 
melhores livros espíritas do século.
No livro “O Reino” Herculano explica que Jesus implantou o 
mais fascinante dos Reinos na Terra e nos preparou através 
do exemplo e ensinamentos como entrarmos no Reino de 
Deus. Muitas vezes preferimos, porém, os reinos do ouro, 
do poder, de desequilíbrios vários... Mas não entra no Reino 
o rico (economicamente falando) egoísta e orgulhoso como 
também não entra o pobre revoltado... Para entrar no Reino 
é necessário amar o próximo como a si mesmo, como nos 
ensinou o Mestre de Nazaré.
Outro livro que recomendamos é “Madalena” no qual 
Herculano apresenta Madalena, ex-mulher de vida livre, que 
ao encontrar Jesus compreende o sentido da vida tão bem 
explicado pelo Mestre. E ela diz a Jesus: “- Mestre nunca havia 
encontrado um homem que não olhava meu corpo, mas sim 
minha alma... Mestre procurei em vão a felicidade nas ilusões 
do corpo... Entendo agora que a nossa razão humana fica 
voltada para o barro da Terra e nos confunde. Mas explicastes 
que a Razão Divina levanta nosso rosto para as luzes do 
Universo... Essa Razão Divina nos conduz à felicidade...”

PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO 
Em março o Projeto deu início ao segundo ano de suas atividades. Foram 
selecionadas vinte e cinco organizações não governamentais para participar da 
versão 2019. O primeiro Workshop reuniu o grupo nos espaços do IEE e tratou dos 
conteúdos de Cultura Organizacional e Gestão de Pessoas. 

CAMPANHA DE ALIMENTOS 
Também em março, as Áreas Filantrópica e Doutrinária, lançaram uma campanha 
para arrecadação de alimentos que tem por objetivo reforçar a cesta básica que 
o hospital Itaci - Instituto de Tratamento do Câncer Infantil distribui às famílias das 
crianças em tratamento. Participem! Mais informações na recepção do IEE.  

NOVIDADES NA EVANGELIZAÇÃO DO IEE 
A equipe de evangelizadores ampliou sua programação com a criação de dois 
novos espaços: o ESPAÇO BABY para crianças de 0 a 2 anos (com a presença 
dos pais) e o ESPAÇO TEEN para jovens de 12 a 18 anos. As atividades acontecem 
aos sábados das 9h50 às 11h. Inscrições sempre abertas. 
VEM AÍ A FESTA JUNINA DO IEE
No dia 30 de junho vai acontecer a festa mais esperada do IEE. Há 12 anos as Áreas 
Filantrópica e Doutrinária reúnem os esforços dos nossos alunos e voluntários para 
organizar esse evento de integração e solidariedade. Com o trabalho de muitas 
mãos, teremos barracas de comidas típicas e de brincadeiras, além de uma atração 
musical com dança de quadrilha. Os recursos arrecadados serão revertidos para os 
projetos sociais da casa. Participem, convidem os amigos e tragam a família. 



Heloisa Pires

3CoNHECENDo HErCuLANo PIrEs 

José Herculano Pires, meu pai e professor!
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Herculano nasceu em Avaré, foi coroinha 
quando menino e jovem foi teosofista. 
Porém quando encontrou o “Livro dos 
Espíritos” sentiu que era tudo o que 
procurava e estudou-o por toda essa 
encarnação. Durante 25 anos deu aulas 
no “Clube dos Jornalistas Espíritas” no 
estado de SP, e dizia que havia muito a 
estudar, que ainda deveria estudar mais...

Veio a Terra para divulgar a Doutrina 
Espírita que explicava ser “o Consolador 
Prometido” por Jesus; várias vezes 
precisou explicar erros doutrinários 
ou mesmo modificar palavras mal-
empregadas nas traduções dos textos 
de Kardec. Mas Kardec foi assistido 
pela equipe do Espírito da Verdade e 
realizou segundo Herculano, um trabalho 
impecável. Dizia que não existia no planeta 
alguém com condições intelectuais ou 
morais para superar Kardec.

Amava Jesus e escreveu um livro 
baseado nesse amor: ”Revisão do 
Cristianismo”, com esclarecimentos 
sobre o desejo que se tem de fazer 
de Jesus um mito e de suas palavras 
dogmas de fé. Graduou-se filósofo e 
mestre pela USP, criou com uma equipe 
de professores, a Faculdade de Filosofia 

INFÂNCIA E JuVENTuDE

Mariane Nunes

A criança aprende imitando

de Araraquara onde deu aulas por 
alguns anos. 

Já naquela época respeitava as 
mulheres e brincava que seu mundo 
era o das mulheres. Com sua querida 
esposa Virginia e as filhas: Helena, eu 
Heloisa, Helenilda e o Herculaninho, 
meu querido irmão... Realmente era um 
mundo de mulheres, mas com homens 
que praticavam os ensinamentos de 
Jesus. Herculano respeitava o próximo e 
nunca fazia sermões. Corrigia contando 
histórias e explicando o porquê para 
agirmos corretamente. Fazíamos o 
evangelho no lar e uma vez ao mês, 
aconteciam as tertúlias, quando não se 
falava em Espiritismo mas recebíamos 
amigos e vizinhos para conversas 
literárias sobre bons autores que 
convidavam ao crescimento espiritual. 

Infância e juventude foram iluminadas 
principalmente por meus queridos 
pais, meu avô materno, minha avó 
paterna que juntamente com meus tios 
constantemente nos visitavam. Todos 
engajados no movimento espírita. Meus 
irmãos e eu adorávamos acompanhar 
nossos pais nas palestras espíritas, que 
ele realizava com muita propriedade. 

Minha mãe só começou a realizar 
palestras após o desencarne do meu 
pai, que partiu aos sessenta e cinco 
anos. Começou então a fazer pequenas 
e encantadoras palestras e a cuidar da 
editora Paideia que foi fundada para 
divulgar Kardec e seus livros... Ao longo 
de seus 81 anos de vida sempre esteve 
ligada ao trabalho idealista de Herculano 
em favor do próximo e da grande família 
que para eles era a universal...

“A objetiva, que na máquina dessa espécie 
é constituída por um sistema de lentes 
apropriadas, capazes de colher imagens 
corretas sobre recursos sensíveis,  
é representada na mente infantil por um 
espelho renovado em que se conjugam 
visão e observação, atenção e meditação 
por lentes da alma, absorvendo os reflexos 
das mentes que a rodeiam e fixando-os 
em si própria, como elementos básicos 
de conduta.”  Francisco Cândido Xavier, 
pelo espírito de Emmanuel. Pensamento 
e Vida. Cap. 13.

As crianças a nós confiadas estão 
constantemente recolhendo impressões 
em seus lares, cabendo aos pais, pois, 
habituá-las desde cedo ao exercício do 
bem através do exemplo. O exemplo é 
a mola que impulsiona a transformação. 
Como traz Chico Xavier: “Acolhendo-a, 
com amor, cabe-nos recordar que o 
coração da infância é urna preciosa a 
incorporar-nos os reflexos.”

Sendo assim, os pais devem buscar, 
inicialmente, o autoconhecimento e 
o autoaprimoramento, para então 
contagiar as crianças à prática do 

bem, arrebatando-as com a força 
do exemplo, sem desrespeitá-las e 
tratando-as dignamente. Educando a 
luz dos ensinamentos de Jesus: com 
autoridade moral fundamentada na 
exemplificação do amor.

Jane Nelsen coloca em seu livro Disciplina 
Positiva que “quando tratamos as crianças 
com dignidade e respeito, e quando lhes 
ensinamos valiosas habilidades de vida 

para o desenvolvimento de um bom caráter, 
elas irão disseminar a paz no mundo.” 

Cabe então refletirmos: o que estamos 
fazendo dos filhos a nós confiados? 
Que exemplo estamos sendo? Será que 
estamos oferecendo oportunidades para 
que eles desenvolvam um bom caráter? 
Conseguimos respeitar nossos filhos 
diariamente? Estamos encorajando ou 
mimando-os?

Como guardiões devemos nos empenhar 
em criar crianças emocionalmente 
saudáveis. Usando da comunicação 
não-violenta, saindo dos extremos 
rigidez-permissividade e tendo em vista 
que eliminar a punição não significa 
permitir que a criança faça o que quiser, 
mas sim orientá-la a colaborar levando 
em consideração as necessidades de 
todos. É encontrar o equilíbrio entre ser 
firme e gentil ao mesmo tempo.

Priorizemos, então, a qualidade do 
tempo e não a quantidade. Nos 
esforcemos para ver nossas crianças 
com igualdade, nos colocando em seus 
lugares e buscando ouvir seus pontos 
de vista até chegar a uma solução 
harmoniosa. Não exijamos postura de 
um adulto quando elas estão apenas 
sendo crianças, brincando, correndo, 
mexendo, rindo... Mostremos com amor 
os melhores caminhos a seguir.

A educação de nossos filhos começa 
pela educação de nós mesmos. A 
criança precisa de direção, um exemplo 
para se espelhar.
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Dra. Aida Thomé Barbosa Gouvêa, | Dra. Lélia Cardamone Gouvêa, | Dra. Simone Brasil O. Iglesias

 “O homem é a mais elevada 
das criaturas. A mulher, o mais 
sublime dos ideais. Deus fez 
para o homem um trono; para 
a mulher fez um altar. O trono 
exalta e o altar santifica. O homem  
é o cérebro; a mulher, o coração. 
O cérebro produz a luz; o coração 
produz amor. A luz fecunda;  
o amor ressuscita.” Vitor Hugo

Os espíritos não têm sexo. As 
diferentes experiências vividas 
pelo espírito encarnado num 
corpo do sexo feminino ou 
masculino são importantes 
aprendizados evolutivos.

Allan Kardec afirma que  
a possibilidade do mesmo espírito 
animar ambos os sexos permite  
a ele maior evolução. “Aquele que 
encarnasse sempre como homem, 
apenas saberia o que sabem os 
homens”, diz, no capítulo quatro 
de O Livro dos Espíritos. A mesma 
obra de Kardec afirma ainda que, 
como não têm sexo, os espíritos 
encarnam ora como homens, ora 
como mulheres. “Como devem 
progredir em tudo, cada sexo, assim 
como cada posição social, lhes 
oferece provas, deveres especiais  
e a ocasião de adquirir experiência”.

Nascemos em corpos femininos 
ou masculinos de acordo com a 
necessidade da experiência que 
precisamos vivenciar em cada 
encarnação. 

A gravidez é para a mulher a 
porta de entrada na missão mais 
importante que é a maternidade, 
quando sentimos que fomos 
escolhidas para gerar uma vida 
que o Pai permitiu que viesse sob 
os nossos cuidados.  A mulher, ao 
vivenciar o papel de mãe, se torna 
a primeira educadora inserida na 
biografia dos indivíduos, o que 
contribui para a educação dos mais 
jovens e no preparo do cidadão 
para a vida social.   A mulher é o 

alicerce da casa, dos lares mais 
simples aos mais luxuosos. Vemos 
muitas mulheres que somam 
ao papel de nutriz, cuidadora 
e orientadora da formação dos 
filhos, também o de provedora do 
lar.  Desdobrando–se em várias 
jornadas de trabalho para garantir o 
equilíbrio da família, especialmente 
quando o pai se ausenta da função 
de corresponsável pelos filhos. 

Antes de regressarmos ao corpo 
físico acertamos de receber em 
nossa família espíritos amigos 
e espíritos que foram nossos 
desafetos, que regressam pelo 
milagre da maternidade onde se 
transmuta o verdugo de ontem no 
rebento rosado e frágil, um delicado 
raio de luz a iluminar nossas vidas, 
mudando-a completamente. E 
assim, espíritos que nutriam ódio de 
vidas anteriores têm agora uma nova 
possibilidade de acerto, através da 
maternidade e do esquecimento de 
vidas pregressas, que transforma o 
verdugo de outrora no filho querido 
de hoje. E do desafeto do ontem 
temos a possibilidade de construir, 
com a dedicação, abnegação 
e amor, uma nova história de 
relacionamento. Como nos disse 
o Mestre Jesus, só o Amor cobre 
uma multidão de pecados. 

 A mulher no papel de mãe pode 

influenciar de forma preponderante 
a realidade social. Através da 
prece é sempre o anjo desvelado  
de seus filhos. Por seus filhos serem 
carne de sua carne, elas enfrentam 
todos os obstáculos e se superam. 
Vencem muitos pontos de sua 
personalidade por amor, suportam 
e descobrem no amor maternal 
forças que as fazem melhores, 
mais solidárias e exigentes consigo 
mesmas. Precisam exemplificar aos 
seus filhos. 

Quantas mulheres afirmam: - mudei 
muito após a maternidade, me 
tornei mais sensível, desenvolvi 
empatia, superei-me por amor ao 
meu filho. Tolero o que antes não 
suportaria. Descobri forças que 
antes desconhecia, tenho intuições 
e sinto as dificuldades de meus 
filhos. Sou forte na hora de ser firme 
com eles para corrigi-los e prepará-
los à vida. Hoje vivenciando a 
maternidade sinto que sou movida 
pelo amor, um amor diferente que 
antes, desconhecia ser capaz de 
tudo enfrentar sem reclamar, e a 
melhor recompensa, é ver o sorriso 
de satisfação do meu filho. Esse 
amor me aproximou de minha mãe, 
que como filha antes, às vezes, não 
a entendia. E também me aproxima 
de outras mulheres, amigas, a 
quem sou solidária. Essa amizade 
possibilita podermos compartilhar 
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Mulher e mãe
fatos da vida, e nos ajuda  
a encontrarmos soluções e sairmos 
mais fortalecidas.   

Amor profundo e verdadeiro  
é o que move as mulheres, amor 
pela essência do ser humano, 
essência de si e do outro, que se 
traduz em seu principal significado 
de amizade e ética nas relações 
que as envolvem. Assim, mulheres 
inspiram caminhos de busca pelo 
amor, pela paz e igualdade entre 
todos, em busca de uma sociedade 
e um mundo melhor, com exemplos 
de del icadeza e coragem; 
força e prudência; cooperação, 
generosidade e contentamento.

A maternidade adotiva é a 
concretização do desejo de ter 
filhos sem gerá-los, quer por 
impossibilidade biológica, quer por 
solidariedade. Seja de uma forma ou 
de outra, esse desejo se explica pelas 
tramas de encarnações pregressas.

Tanto os pais adotantes quanto  
os filhos adotados devem nutrir 
um sentimento de gratidão pelos 
pais biológicos desses filhos, pois 
graças a esses pais é possível  
a superação de eventuais dificuldades 
da concepção, para o reencontro 
dos componentes da família.

Alan Kardec salienta no capítulo 
XIV do Evangelho Segundo  
o Espiritismo que: “Os verdadeiros 
laços de família, não são  
os da consanguinidade, mas 
os da simpatia e da comunhão 
de pensamentos que unem  
os espíritos antes, durante e após 
sua encarnação”.

O núcleo familiar necessita 
desenvolver a capacidade de se 
servir mutuamente, cumprindo as 
metas acordadas na espiritualidade. 
O amor materno independe  
do tipo de relação, seja biológica 
ou adotiva, pois o amor transcende 
qualquer condição.



As montanhas que a fé transporta são os 
seguintes obstáculos: EGOÍSMO, ORGULHO, PREGUIÇA, 
INVEJA, PRECONCEITOS, DIFICULDADES. Encontre as 
palavras em destaque no caça-palavras.

“Jesus disse: se tiverdes fé como um 
grão de mostarda, direis a esta montanha: 
Transporta-te daqui para ali, e ela se 
transportaria, e nada vos seria impossível.” 
(Mateus 17: 20)

5EVANgELHo

Capítulo XIX: A fé que transporta montanhas
Priscila Couto

Equipe de Evangelização Espírita do IEE

O ESE em seu Capítulo XIX nos leva 
a refletir a respeito da fé e como nós, 
espíritos imortais, a entendemos e 
a exercitamos ao longo de nossas 
múltiplas encarnações. 
Alguns dirão que ter fé é acreditar (ou 
crer) em Deus e em sua providência 
divina. Contudo, esse é um conceito 
humano, pois ao acreditarmos estamos 
criando um envolvimento com algo, 
sem de fato nos entregarmos em nossa 
totalidade, nos despojando de qualquer 
medo, receio, questionamento ou 
dúvida. O envolvimento é efêmero, não 
há comprometimento, logo, podemos 
deixar de acreditar a qualquer 
momento durante nossa caminhada 
de reforma íntima e desenvolvimento 
rumo ao aperfeiçoamento de nossos 
espíritos imortais. 
Por outro lado, o conceito de fé a 
ser explorado no Capítulo XIX é o de 
entrega, de confiança, de colocar-
se inteiramente à disposição da 
providência divina, numa relação de 
comunhão e comprometimento com 
Deus. Essa não é uma relação de 
fácil construção. Isso porque, a fé é 
um sentimento inato no homem, um 
germe nele depositado que fica em 

estado latente e, pouco a pouco, ao 
longo de suas inúmeras encarnações 
vai eclodindo e fazendo crescer. Logo, 
a fé demanda dedicação e tempo de 
maturação para se consolidar. 
Haroldo Dutra Dias em uma de suas 
palestras a respeito da fé, nos indica 
que ela tem três requisitos. O 1º é 
criar uma relação íntima com Deus, 
afinal, não confiamos em quem não 
conhecemos, naquele com quem 
nunca conversamos. O 2º requisito é a 
constância de caráter, pois a confiança 
em Deus necessita ser constantemente 
nutrida e cuidada, ou seja, os laços de 
confiança são construídos e reforçados 
minuto a minuto e dele não podemos 

nos descuidar, pois toda a relação 
de confiança estabelecida até aquele 
momento poderá ser destruída em 
minutos, com um simples gesto. Esse 
requisito é dever nosso, pois Deus 
tem caráter e é imutável, diferente de 
nós, espíritos imortais e ainda falhos, 
que estamos na estrada da evolução 
e, por esta razão, mudamos nossos 
valores morais e éticos ao longo de 
nossa jornada. E o 3º e último requisito 
é a paciência para compreender que 
Deus se manifesta e responde as 
nossas dúvidas e medos através das 
circunstâncias e das pessoas que Ele 
coloca em nosso caminho. E que nos 
momentos de turbulência, dificuldade, 
desalento e desespero, será através da 
nossa fé – a verdadeira fé, a fé fecunda, 
a fé que comove as fibras do coração, 
a fé que transporta montanhas – que 
Deus nos amparará, consolando nossa 
alma, nos protegendo e dando força 
para que continuemos a jornada. 
Devemos sempre recordar que a fé 
não é um salvo-conduto que nos exime 
e nos blinda da dor e do sofrimento 
vivenciados nas situações difíceis. 
Longe disso, a fé é o bálsamo que 
nos confortará nesses momentos, 
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garantindo amparo espiritual e a força 
necessária para continuarmos nossa 
caminhada, para suportar e transpor 
esses episódios de dificuldade.
Como indicado no Evangelho “a 
fé é humana ou divina, segundo o 
homem aplique suas faculdades às 
necessidades terrestres ou às suas 
aspirações celestes e futuras. O homem 
de gênio, que persegue a realização de 
alguma grande empresa, triunfa se tem 
fé, porque sente em si que pode e deve 
alcançar, e essa certeza lhe dá uma força 
imensa. O homem de bem que, crendo 
em seu futuro celeste, quer encher sua 
vida de nobres e belas ações, haure em 
sua fé, na certeza da felicidade que o 
espera, a força necessária, e aí, ainda 
se cumprem milagres de caridade, de 
devotamento e de abnegação. Enfim, 
com a fé, não existem más tendências 
que não possam vencer”. 
A fé é, enfim, a força-motriz que desperta 
no homem todos os nobres instintos que 
o conduzem ao caminho do bem e o 
levam a colocar em prática suas virtudes. 
Bibliografia de referência: E.S.E., Cap. XIX.
Outras fontes: Haroldo Dutra Dias. 
Tema: “Fé”. Palestra realizada no Centro 
Espírita Perseverança, em São Paulo, no 
dia 08 de julho de 2018. Disponível em  
https://www.youtube.com/watch?v=044dsYNMnx4

Capítulo XIX: A fé que transporta montanhas



Sandra Mello Dourado
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Pelos caminhos do amor
“Quando as lições do Divino Mestre 
ressoam dentro de um templo familiar, 
as pequenas dificuldades que, vez por 
outra, prejudicam a paz doméstica, 
cedem lugar à felicidade comum.” 
Emmanuel 

A família é a esperança de uma 
sociedade humana, igualitária e 
amorosa. Neste convívio o indivíduo 
repara, reconstrói relações e se 
capacita para edificar um mundo justo.

É um grupo de pessoas, espíritos, que 
se reúnem por laços sanguíneos, ou 
não, com o objetivo de desenvolver 
a aptidão de perdoar e aprender a 
amar estreitando os laços espirituais. 
Família é um projeto espiritual de 
felicidade, com função educadora e 
regenerativa; ninguém reencarna para 
cometer os mesmos ou novos erros, 
mas para corrigir atitudes e acertar.

A nossa missão é fazer do lar um 

ambiente de aconchego, para o 
qual queremos regressar todos os 
dias. Um lugar para compartilhar o 
amor e cuidar da dor do outro, onde 
quem aprendeu mais lições ensina 
para quem aprendeu menos. Deus 
outorga por vezes o acolhimento de 
um espírito mais rebelde, para que 
no meio equilibrado de uma família 
ele possa vivenciar a fraternidade e 
a solidariedade.

Construímos a família cósmica 
universal a partir do núcleo familiar, 
o berço da civilização e, só subimos 
na escala espiritual com o auxílio 
de outros companheiros que nos 
impulsionam a caminhada em 
direção a nossa essência divina que 
é Deus, que é o amor.

Você quer evoluir moralmente? 
Faça parte de uma família, porque 
a coexistência requer exercício de 
cooperação para que atitudes egoístas 

e orgulhosas sejam substituídas 
pela generosidade e pelo respeito. 
No decorrer das encarnações foram 
tantos descaminhos, mas chega 
o tempo, e é para todos, em que 
descobrimos que para alcançar a 
felicidade o Único Caminho é o Amor. 
E não há desenvolvimento do amor 
sem perdão. A cada encarnação, a 
cada etapa vamos percebendo que a 

CrôNICA EsPÍrITA

Osvaldo Coltri

Uma grande questão da humanidade 
e que atravessa os séculos é a dúvida 
da existência ou não de uma outra 
vida após a morte.

Ainda na metade do século 19, 
Espíritos de Luz trouxeram inúmeras 
mensagens que foram codificadas 
por Kardec e entre estas mensagens 
recebemos a máxima “Nascer, viver, 
morrer, renascer de novo e progredir 
continuamente, tal é a Lei” 

A humanidade pôde então entender 
que somos espíritos imortais criados 
por Deus, que é um pai amoroso, 
que nos dá a oportunidade infinita 
de sucessivas reencarnações para 
aprendizado e evolução, e que nos dá 
também liberdade de ação durante o 
caminho, nos dando o livre arbítrio.

Somos espíritos em evolução 
constante e vamos alcançar a 
perfeição espiritual, através de 
sucessivas experiências de vida, ora 

como encarnados como estamos 
todos agora, e ora no plano espiritual, 
mas sempre com liberdade de 
ação. A nossa jornada é educativa, 
não é punitiva, e o futuro não está 
determinado.

Durante a experiência de espírito 
encarnado, temos que vivenciar  
as necessidades físicas,  
as condições sociais e nossos 
instintos e/ou interesses. Quando 
em experiência no plano espiritual 
teremos oportunidades de reflexão, 
de vivencia com Espíritos de Luz, 
de ensinamentos e poderemos  
nós mesmos planejar a nossa 
evolução espiritual.

Em seu livro O problema do Ser, do 
Destino e da Dor, Leon Denis nos 
disse: “O livre-arbítrio, a livre vontade 
do Espírito exerce-se principalmente 
na hora das reencarnações. 
Escolhendo tal família, certo meio 

social, ele sabe de antemão quais 
são as provações que o aguardam, 
mas compreende, igualmente, a 
necessidade destas provações 
para desenvolver suas qualidades, 
curar seus defeitos, despir seus 
preconceitos e vícios.”

Exercemos o livre arbítrio nesse 
momento importante de nossa 
jornada evolutiva e vamos usar 
sempre, pois o nosso destino não está 
predeterminado. Nós planejamos, 

em conjunto com nossos mentores, 
a experiência mais proveitosa para 
nossa formação ou para reparação 
de algum erro anterior.

Nessa jornada, teremos 
oportunidades infinitas de viver estas 
experiências diferentes, sempre 
andando para frente, nunca voltando 
ao nível anterior e sempre usando 
o livre arbítrio. Sabemos que Deus 
é onisciente, criador de todos os 
espíritos, conhecedor da natureza 
humana e ainda assim nos concedeu 
espaço para nossa livre manifestação. 

O livre arbítrio que todos temos 
deve ser entendido como fator 
de responsabilidade: à medida 
que cada espírito evolui quanto 
mais entendimento, quanto 
maior for a evolução espiritual, 
maior responsabilidade em usar  
a liberdade na direção da fraternidade 
e da caridade.

As potências da alma III – O livre arbítrio

lição a seguir indica, com sapiência, o 
caminho da liberdade e da felicidade 
“... se estás fazendo a tua oferta 
diante do altar, e te lembrar aí que 
teu irmão tem alguma coisa contra 
ti, deixa ali a tua oferta diante do 
altar, e vai te reconciliar primeiro com 
teu irmão, e depois virás fazer a tua 
oferta.” (Mateus, V: 23e 24). 

Reencarnar é a maior prova do 
amor e da justiça divina, um 
recurso da pedagogia divina que 
propicia aos homens amarem-
se como irmãos. E Deus na sua 
sabedoria nos presenteou com o 
esquecimento do passado e com 
a família, na qual as animosidades 
vão se convertendo em afeição. Um 
lugar para viver o amor pelo próximo 
mais próximo e este caminho, longo e 
cheio de desafios, nos levará a amar 
a humanidade. Assim, se ainda não 
somos amigos, seremos.



ATENDIMENTo FrATErNo
DIA HorA oBJETIVo / TEMA

2a. e 
5a.feira 19:30

O Atendimento Fraterno 
presta-se a receber todos 
que buscam na Doutrina 
Espírita o abrigo para as 
suas questões existenciais.4a.feira 12:00

ProgrAMAção

MENsAgENs DE AMIgos

Que as vozes do Alto, entoando um 
hino de fraternidade, em uníssono, 
vibrem as nossas cordas morais, para 
que preencham as nossas almas com o 
que há de mais sublime e celeste...
Amigos de ideal, paz e alegria! São 
chegados os tempos em que o Mestre 
espera de nós ainda mais.
Penetrando em nossa realidade íntima, 
far-nos-á viver o que, já de muito, 
pronunciamos. São chegados os 
tempos em que o verbo amar deverá 
ser conjugado na sua expressão mais 
ampla; com ações, atitudes e não 
mais como um conjunto de postulados 
teóricos onde nos colocamos na forma 
contemplativa, adorando-O mas sem 
segui-Lo. Há muito sofrimento no mundo 
e o cristão dos dias atuais, conhecedor 
de tudo que o cerca, deverá ser aquele 
que vê, em tudo, a oportunidade bendita 
de servir, de produzir amor, de gerar o 
bem no exercício diário da caridade.
Na calúnia, o silêncio. No impropério, 

a compreensão. Na sede de justiça, o 
elixir bendito do amparo à alma irmã. Na 
fome, o alimento, seja este o do corpo 
como também o da alma. No ódio, o 
amor...Ah, o amor!
Tão confundido com os interesses 
do corpo, o verdadeiro amor liberta a 
alma, transportando-a para patamares 
sublimes. Fonte perene de contato 
com o Criador somos criaturas com o 
DNA Divino, com o amor dentro de nós, 
latente como o princípio germinativo 
numa semente esperando as condições 
propícias para crescer.
E se nas sementes, as condições 
propícias passam pela temperatura, 
a presença de água e luz, na alma, o 
princípio germinativo do amor passa 
pelo exercício diário da caridade.
É na caridade que encontraremos a 
água da vida, a luz do discernimento e o 
adubo do mundo. Serão as condições 
do tempo e da espera, na forma da 
paciência, das tempestades íntimas 

quando controlamos o impulso do 
primitivismo, que nos forjarão o amanhã.
Sigamos firmes! E que venham os 
percalços, para que esta semente dentro 
de nós se transforme na plantinha-amor, 
crescendo com todo vigor.
Quando percebermos estará 
transformada e firme. O singelo 
arbusto crescerá verdejante, cheio de 
esperança, produzindo sombra para os 
que desejam o frescor do bom ânimo, 
e produzirá flores e frutos para os que 
buscam o que já somos, singelamente, 
capazes de distribuir.
E diante do milagre do amor, 
entoaremos o hino de agradecimento 
ao Senhor, bendizendo tudo o que nos 
forjou até este momento: o embate 
diário e as agruras do mundo, pois 
foram estes, os insumos necessários 
ao crescimento desta plantinha. 
Que distribua muito amor, floresça 
ainda mais, espargindo seus frutos 
saudáveis, os frutos do AMOR!

PALEsTrAs E PAssEs
DATA TEMA

SEGUNDAS-FEIRAS - 20 h 
06 Mai Não julgar 
13 Mai Os desafios da vida
20 Mai Justiça e misericórdia de Deus
27 Mai Lei de sociedade
03 Jun De Saulo a Paulo
10 Jun Mudar é preciso
17 Jun O Cristo Consolador

24 Jun A reencarnação como parte  
do processo evolutivo

QUARTAS-FEIRAS - 12 h
01 Mai Feriado - Dia do Trabalho
08 Mai Felicidade na terra

15 Mai Capacidade de comunicação dos 
espíritos

22 Mai Culpa,arrependimento e perdão
29 Mai Maria de Nazaré

05 Jun Amar a si mesmo - caminho  
para o amor ao próximo

12 Jun Diferenças não são defeitos
19 Jun Fé, o poder de acreditar
26 Jun O cultivo da gratidão

QUINTAS-FEIRAS - 20 h
02 Mai Vivência do homem no mundo
09 Mai A prática do perdão
16 Mai Pensamento e sentimento
23 Mai O Centro Espírita
30 Mai Quem é o meu próximo
06 Jun Visão espírita da mediunidade
13 Jun Servir e caminhar
27 Jun Amor essência divina

SábADO - 10 h
04 Mai Causa e efeito
11 Mai Amor ao próximo e a si mesmo
18 Mai Perdão
25 Mai Leis Morais
01 Jun O Plano Espiritual
08 Jun Lei de ação e reação
15 Jun Diversidade de raças e diferenças físicas
22 Jun Cuidar do corpo e do espírito
29 Jun A tristeza da mágoa e alegria do perdão

Cursos
ÁREA DOUTRINÁRIA

4a.feira

15 e 20:00 Básico de Espiritismo I e II
15 e 20:00 Educação Mediúnica I

15:00 Estudo: Leis Morais
18:40 Obras de Joanna de Ângelis

5a.feira 18:30 Evangelho Segundo  
o Espiritismo

20:00 Básico de Espiritismo II
Sáb. 10:00 Educ. Espírita para Infância
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ÁREA EDUCACIONAL

2a.feira
17:00 Inglês Básico
18:45 Inglês (Básico-Interm.- Avanç.)
18:45 Inglês conversação

3a.feira 19:30 Espanhol (Básico I /II e Interm.)

3a, 4ª, 5ª 14:30 Alfabetização para adultos - 
Oficina de leitura e escrita

5a.feira 19:45 Informática - Internet
Sáb. 10:00 Informática básica

ÁREA FILANTRópICA

3a. e 
5a.feira 14:30

Oficina de artesanato
Ofic. de costura, tricô e crochê

4a.feira 15:00 Curso para Gestantes

Mensagem recebida durante os trabalhos do grupo de Atendimento Espiritual

Aldo Colasurdo

Meu encontro com o IEE

MATErIA EsPECIAL

Eu sou Aldo Colasurdo, conselheiro 
efetivo desta casa até hoje, casa que 
nos acolhe para o trabalho em nome 
de Jesus, e tenho uma vivência muito 
extensa de trabalho e participações 
com este Instituto Espírita de Educação, 
carinhosamente conhecido como IEE. 

Após frequentar muitos anos a 
Federação Espírita do Estado de 
São Paulo, resolvi sair em 1970, 
quando recebi um convite para um 
Chá Beneficente numa escola que 
estava iniciando suas atividades com 
uma proposta muito interessante. 
Uma escola à luz da doutrina 
espírita, chamada Externato Hilário 
Ribeiro, localizada em um espaçoso 
sobrado na Rua Guarará, 158, no 
Jardim Paulista. 

Ao saber da criação desta escola, 
nos moldes espíritas, o saudoso 
Chico Xavier enviou uma carta ao 
então diretor da escola, Prof. Emílio 
Manso Vieira que dizia assim: “Meu 
caro Professor Emílio, não poderá, 
por exemplo, o externato oficializar 
uma aula de Doutrina Espírita, fácil, 
leve e acessível às crianças, com 

base no Evangelho, em cada sábado 
da semana? Esta forma seria ideal 
desde que oficializada pela Diretoria 
do Instituto não acha? Abraços do 
Chico”, questionou o ilustre médium 
em um trecho da correspondência, 
enviada em 1956 de sua cidade natal, 
Pedro Leopoldo, MG. 

Voltando a história, fomos a esse 
chá e gostamos muito da escola, 
matriculando nosso filho então com 
três anos no Maternal. Após algum 
tempo, a escola mudou-se para a 
Rua Abílio Soares, onde matriculamos 
nosso segundo filho.

A escola permaneceu neste 
endereço por alguns anos, até 
juntar-se com o Centro Espirita 
CEI que ficava na Rua Leopoldo 
Couto de Magalhães Jr. Dessa 
fusão, nasceu o Instituto Espírita 
de Educação. Por volta de 1982 foi 
entregue o novo prédio com a volta 
da Escola Hilário Ribeiro, iniciando 
com os cursos de Jardim e Pré.

Porém uma série de fatores acabou 
por inviabilizar o funcionamento da 
escola que encerrou suas portas 
como estabelecimento de ensino em 
junho de 1998.  

Aos domingos sempre levava meus 
filhos para a evangelização infantil 
e sempre estivemos presentes em 
tudo, quer participando de almoços, 
jantares e bingos beneficentes, quer 
fazendo palestras.

 Hoje no IEE, em suas salas de aulas, 
companheiros dedicados procuram 
transmitir seus conhecimentos  
a todos aqueles que buscam as luzes 
do Espírito da Verdade para iluminar 
suas estradas da vida. 



Anuncie seu negócio  
ou produto conosco

 Patrocinando esse jornal, você também 
estará contribuindo para a divulgação da 
doutrina espírita.  Temos uma tiragem de 

1.000 exemplares que atingem um público de 
aproximadamente 5.000 leitores. Contatos em 

nossa recepção ou através do email:  
iee-solidariedadenotrabalho @hotmail.com

Espíritos protetores
Em “O Livro dos Espíritos”, a partir da 
questão 489, Allan Kardec esclarece-
nos que existem Espíritos, que em nome 
do amor e da fraternidade, auxiliam a 
humanidade em seu processo evolutivo, 
nas mais diferentes situações. Muitas 
religiões identificam a existência destes 
benfeitores, e as denominações para 
esses espíritos que nos acompanham 
durante a trajetória na vida material são 
variadas: espíritos protetores, espíritos 
amigos, espíritos familiares, espíritos 
simpáticos, guias espirituais, mentores 
espirituais, anjos da guarda.
São Espíritos que se ligam a nós para 
nos proteger, nos sendo superiores, 
estão sempre prontos a nos aconselhar, 
através das inspirações e nos ajudar. 
Na obra “Missionários da Luz”, capítulo 
13 “Reencarnação”, André Luiz, através 
da psicografia missionária de Chico 
Xavier, revela-nos um pouco mais da 
maravilhosa e gigantesca tarefa desses 
Espíritos nos processos reencarnatórios 
de todos nós, sem exceção. Comenta 
o Benfeitor Espiritual: “Longe estava de 
pensar, no mundo, na multiplicidade 
de tarefas atribuídas aos Benfeitores 
e Missionários desencarnados.  
A extensão do serviço em nosso 
campo de ação assombraria a qualquer 
mortal.” Segundo ele esses Espíritos 
atuam intensamente evitando a falência 
da programação reencarnatória, 
combatendo o desânimo e renovando 
energias, participam da elaboração do 
projeto do futuro corpo físico, promovem 
a redução do perispírito, conduzem 
o processo de fecundação do óvulo, 
acompanham atentamente as primeiras 
divisões celulares e acompanham todo 
o período gestacional. E conclui André 
Luiz: “Não seria possível descrever-lhes 
as minúcias de carinho na construção 
da nova morada carnal.” 
Esclarece-nos que, em nossa 
programação reencarnatória, no plano 

Espiritual, visando anular os efeitos de 
nossa conduta anterior, conturbada 
e infeliz, recebemos o auxílio 
desses Benfeitores não somente no 
planejamento dos reencontros, mas 
também estimulando encarnados  
e desencarnados a perseverarem nos 
planos cuidadosamente elaborados. 
Criam situações de reconciliação  
e pacificação dentro do lar e realizam 
reuniões com os encarnados, durante 
o sono físico, que visam chamá-los 
à recordação dos compromissos 
assumidos, estimulando a con-
cretização das oportunidades de 
reconciliação que o reencontro na vida 
física proporciona, para que possamos 
nos integrar com a Divindade. Outras 
vezes evitam a falência da programação 
reencarnatória e a fuga dos 
compromissos assumidos alertando os 
encarnados, nesses encontros durante 
o sono físico, da necessidade de 
vivenciarmos desafios e dificuldades, 
valorizando-as como mestras  
e ajudando-os a ver os adversários 
como instrutores eficientes. E quando 
o Espírito reencarnante deixa-se levar 
pelo medo e insegurança diante das 
futuras experiências os Benfeitores 
tomam providências para combater 
o desânimo, renovar suas energias e 
elevar o padrão de suas forças morais.

Justo seria observarmos que 
esse cuidado também envolve os 
reencarnes e experiências de Espíritos 
que partem das regiões mais difíceis. 
Informa-nos André Luiz que o “trabalho 
intercessório” sempre existe, mas os 
processos de reencarnação, tanto 
quanto a morte física, diferem ao infinito, 
não existindo dois absolutamente 
iguais. Os reencarnes e experiências 
de Espíritos, procedentes de zonas 
inferiores, necessitam de cooperação 
muito mais complexa.
Após o renascimento, o Mentor 
individual assume a tarefa de 
permanecer ao lado do reencarnante 
até os sete anos, ocasião em que 
o processo reencarnatório está 
consolidado. Nesse período sua 
tarefa será de auxiliá-lo, defendê-lo  
e acompanhar o crescimento do corpo 
físico. Depois desse período a tarefa 
desse Benfeitor, amigo e orientador 
é amenizada, visto que ele segue  
o tutelado em sentido mais distante, 
mas sempre pronto a nos conduzir no 
caminho do bem.
E o amparo continua durante toda  
a encarnação. Conforme revela-nos “O 
Livro dos Espíritos” na questão 489 e 
“O Evangelho Segundo o Espiritismo” 
cap. XXVIII – item 11, pois todos nós 
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temos um Bom Espírito, ligado a nós 
desde o nascimento, que nos tomou 
sob a sua proteção. Além dele, que 
é sempre um Espírito superior a nós, 
temos os Espíritos Protetores, que, 
por serem menos elevados, não são 
menos bons e generosos. São Espíritos 
de parentes ou amigos, e algumas 
vezes de pessoas que nem sequer 
conhecemos na atual existência. Eles 
nos ajudam com seus conselhos, e 
frequentemente com a sua intervenção 
nos acontecimentos de nossa vida. 
Nos desencarnes, estes amigos 
também se fazem presentes, 
através do Mentor individual, dos 
Espíritos protetores e familiares que 
a misericórdia Divina permite que 
venham nos auxiliar. 
Existem também os Espíritos 
protetores das instituições, cidades, 
países, grupos e projetos que 
visam o progresso e a proteção da 
humanidade. Importante lembrarmos 
aqui da tarefa missionário do Espírito 
que conhecemos com o nome de 
Ismael, protetor e dirigente espiritual do 
Brasil, conforme nos revela Humberto 
de Campos, através de Chico Xavier, 
na obra “Brasil, Coração do Mundo, 
Pátria do Evangelho”.
Como vemos os Protetores Espirituais 
estão sempre presentes, auxiliando-
nos e inspirando-nos a agir no bem, 
mas não são responsáveis pelas 
nossas escolhas, decorrentes do uso 
que fazemos do nosso livre-arbítrio. 
Que através de nosso esforço para viver 
o Evangelho e da nossa prece, silenciosa 
e confiante, possamos nos ligar, 
constantemente, a esses Benfeitores 
da humanidade, solicitando sempre 
sabedoria e coragem para perseverar 
em nossos melhores própositos,  
e revelando nossa eterna gratidão.

APoIo


